ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2020 ГОДИНА

С Решение № 370/20.12.2018 г. на Общински съвет – Първомай е приета
Програма за опазване на околната среда на Община Първомай за периода 2018 –
2020 г.
Целите, които програмата си поставя, са както следва:
I. Генерални стратегически цели
Въз основа на избраната визия, главната стратегическа цел на програмата е
следната:
Подобряване на състоянието на средата за живот на жителите в Общината,
чрез съхраняване на природната среда, запазване на биоразнообразието,
устойчиво използване на наличните ресурси и намаляване на риска за здравето на
населението.
II. Приоритетни и специфични стратегически цели
С оглед на поставената генерална стратегическа цел Програмата за опазване на
околната среда на община Първомай за периода 2018 - 2020 г. поставя следните
приоритети и специфични стратегически цели:
Приоритет 1. Въздух
Специфична цел 1.1. Запазване и поддържане на доброто качество на
атмосферния въздух, чрез поддържане на нивото на емисиите под пределно
допустимите норми и усъвършенстване на системата за мониторинг на атмосферния
въздух.
Приоритет 2. Води
Специфична цел 2.1. Опазване на водите и водните обекти и развитие на
водоснабдителната инфраструктура
Специфична цел 2.2. Осигуряване на достатъчни количества питейна вода и
подобряване на ВиК инфраструктурата
Специфична цел 2.3. Създаване на съзнание в населението за пестене на водни
ресурси.

Приоритет 3. Почви
Специфична цел 3.1. Поддържане на доброто състояние на почвите и
предотвратяване на тяхното замърсяване, борба с почвената ерозия.
Специфична цел 3.2. Екологосъобразно селско стопанство, превенция на
замърсяването на почвите с нитрати и пестициди.
Приоритет 4. Биоразнообразие
Специфична цел 4.1. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие на
територията на Общината.
Специфична цел 4.2. Опазване на защитени територии.
Приоритет 5. Отпадъци
Специфична цел 5.1. Устойчиво управление на отпадъците екологосъобразно
обезвреждане на отпадъците, предотвратяване и намаляване на риска от стари
замърсявания с отпадъци.
Приоритет 6. Зелена система
Специфична цел 6.1. Поддържане и развитие на зелените площи за широко
обществено ползване.
Приоритет 7. Административен капацитет
Специфична цел 7.1. Подобряване на административния капацитет за управление
на дейностите по опазване на околната среда и ангажиране на местната общност.
Специфична цел 7.2. Подобряване на контрола, осъществяван от местната
администрация по отношение на околната среда, информиране на обществеността за
състоянието на компонентите на околната среда и провеждане на кампании за
повишаване на осведомеността.
В изпълнение на програмата, съобразно специфичните стратегически цели и
Плана за действие към нея, са предприети следните мерки:
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